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Lampionnenshow
Vandaag stond de Sint Maarten viering op het
programma. Onze voorleeskampioen heeft het Sint
Maarten verhaal voorgelezen. Tijdens dit verhaal,
verscheen Sint Maarten opeens op zijn prachtige
paard. Hij gaf de helft van zijn mantel aan een
zwerver, zodat hij het niet meer koud had.
Wat een edelmoedige daad!
Daarna hebben de groepen21
allemaal verschillende
liederen gezongen en werden de lampions geshowd
op de rode loper.
Tot slot kregen de kinderen een heerlijke traktatie,
verzorgd door de OV.
Kijk op de website of Parro voor gemaakte foto’s.

Levensbeschouwing
Tijdens de levensbeschouwelijke lessen komen
verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de
orde. In de afgelopen en de komende weken zijn
dat de volgende:
Slim
Inhoud: Over verstandig en onverstandig
handelen. En hoe er soms meer nodig is dan
alleen gezond verstand als het om levensvragen
gaat.
Bijbel: Het leven van koning Salomo
Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en
nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en
krijgen wat het leven je toebedeelt.
Bijbel: De genezing van Naäman

Tegelpad
Zoals al eerder vermeld gaan
vrijwilligers op zaterdag 27 november
aan de slag in en rondom de Schans.
Zo zal er worden schoongemaakt en
gaat een groepje klus- en
timmerouders deze ochtend het
tegelpad voor de schommels
aanleggen.
Wilt u meehelpen? Dat kan! Geef dat dan even aan bij
de leerkracht of geef u op middels een mailtje:
info@swsdeschans.nl
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Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)

11 november

Sint Maarten

11 november

Lampionnenshow va 14.00
uur
Korfbaltoernooi

17 november
18 november
23 november

Cultuurmenu: Nachtreis
groep 5/6
Juf Suzanne jarig

25 november

Deze week: Schansinfo 7
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Bericht van Sinterklaas!!
Beste kinderen en ouders natuurlijk,

Even een berichtje van de Sint. Als jullie dit lezen ben ik vast al ergens onderweg tussen Spanje
en Nederland, maar waar precies dat weet ik zelf eigenlijk nog niet. Er zijn zoveel dingen die
onderweg nog kunnen gebeuren. Al heb ik deze keer echt alles piekfijn op orde!
Maar goed, even over mijn strakke planning en dan specifiek voor jullie in Een;
Vorig jaar had ik alleen mijn hulppieten gestuurd en kwam ik zelf even online zwaaien, maar dit
jaar hoop ik weer echt zelf met al mijn pieten langs te komen. Om alles vlot op rolletjes te
laten lopen en misverstanden te voorkomen volgt hier de planning:
- zaterdag 20 november om 14:00 uur verzamelen op het SCHOOLPLEIN!
En tja… de verdere planning is dat ik daar dan soepeltjes aan kom met wat lekkers voor een
ieder.
Zouden jullie nog voor mooie tekeningen willen zorgen? Deze mag je aan je juf/meester
geven. Dan kom ik die bekijken in de gymzaal en kan ik ze daarna in mijn kamer in Spanje
ophangen!
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Pieten – Gym – Festijn; kom je ook?
Op woensdag 1 december organiseren de sportinstructeurs van Beweegdorp Norg een
Pieten-Gym-Festijn in de sporthal van de Brinkhof. We gaan klauteren over de daken,
pakjes overgooien, doen een Pietenparcours en nog veel meer. Uiteraard zorgen we voor
pepernoten en iets te drinken er bij.
Kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 zijn van harte welkom van 13:30 tot 15:00 uur.
De groepen 5 tot en met 8 zijn van 15:00 tot 16:30 aan de beurt en we vinden het leuk
als je verkleed komt. Deelname is helemaal gratis, je hoeft je alleen van te voren even
aan te melden via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Graag tot dan!
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